























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المغني
	الجزء الثامن
	كتاب الظهار
	فصل كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
	فصل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
	فصل يصح الظهار من كل زوجة
	مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي
	الفصل الأول شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد
	الفصل الثاني شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا
	فصل شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال
	فصل قال لزوجته أنت عندي، أو مني أو معي كظهر أمي
	فصل قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار
	الفصل الثالث قال أنت علي حرام
	فصل قال الزوج الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام
	فصل قال أنت علي كظهر أمي حرام
	فصل قال الزوج أنت طالق كظهر أمي
	فصل قال أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا
	الفصل الرابع شبه عضوا من امرأته بظهر أمه
	فصل قال كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه
	فصل قال الزوج أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي
	فصل يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته
	الفصل الخامس المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر
	فصل لا يصح الظهار من أمته، ولا أم ولده
	فصل الظهار مؤقتا
	فصل تعليق الظهار بشروط
	فصل قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله

	مسألة قال مات المظاهر أو ماتت أو طلقها
	الفصل الأول الكفارة لا تجب بمجرد الظهار
	الفصل الثاني طلق من ظاهر منها ثم تزوجها
	الفصل الثالث العود في الظهار بعد الكفارة

	مسألة الظهار من الأجنبية
	فصل قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء وأراد العود

	مسألة قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال
	مسألة ظاهر من زوجته وهي أمة
	مسألة تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة
	فصل ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي
	فصل ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معها

	مسألة كفارة الظهار
	مسألة كفارة المظاهر القادر على الإعتاق
	مسألة ما يشترط في كفارة الظهار
	فصل يجزئ عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده
	فصل لا يجزئ عتق المغصوب في الظهار

	مسألة أقل الكفارة في الظهار
	فصل كان موسرا حين وجوب كفارة الظهار
	فصل وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة كفارة الظهار

	مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار
	فصل صام في كفارة الظهار ثم أفطر لسفر مبيح للفطر
	فصل أفطر في كفارة الظهار لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى

	مسألة أصاب الصائم في كفارة الظهار زوجته في ليالي الصوم
	مسألة لم يجد في كفارة الظهار فعليه إطعام ستين مسكينا
	مسألة مقدار إطعام المسكين في الظهار
	فصل جنس الطعام وكيفيته ومستحقه في كفارة الظهار
	فصل التتابع في الإطعام في كفارة الظهار

	مسألة أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد في كفارة الظهار
	فصل لا تجزئ القيمة في كفارة الظهار

	مسألة ابتدأ المظاهر صوم الظهار من أول شعبان
	فصل نوى صوم شهر رمضان عن كفارة الظهار

	مسألة كان المظاهر عبدا
	فصل الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب
	فصل كان المظاهر ذميا

	مسألة وطئ قبل أن يأتي بكفارة الظهار
	مسألة قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي
	مسألة ظاهر من زوجته مرارا
	فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
	فصل كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين
	فصل تقديم كفارة الظهار قبل الظهار


	كتاب اللعان
	مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت
	فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
	فصل كان أحد الزوجين غير مكلف في اللعان
	فصل حكم الأخرس والخرساء في اللعان
	فصل قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان
	فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه
	فصل كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه
	فصل لا لعان بين غير الزوجين
	فصل نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه
	فصل أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
	فصل اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر
	فصل قذف مطلقته الرجعية
	فصل قذف زوجته ثم أبانها
	فصل قالت قذفني قبل أن يتزوجني وقال بل بعده
	فصل قذف أجنبية ثم تزوجها
	فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية
	فصل كل قذف للزوجة يجب به اللعان
	فصل قذف زوجته المحصنة

	مسألة لا يعرض للزوج في الحد حتى تطالبه زوجته باللعان
	فصل قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه
	فصل مات المقذوف قبل المطالبة بالحد
	فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها
	فصل قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا
	فصل شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا
	فصل شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية

	مسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا
	فصل فرقة اللعان فسخ
	فصل تحصل الفرقة باللعان
	فصل كانت أمة فاشتراها ملاعنها

	مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان
	فصل لمن يلحق ولد الملاعنة
	فصل لم يكذب الزوج نفسه ولم يكن له بينة ولا لاعن

	مسألة قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم
	فصل ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما ونفى نسب الآخر
	فصل مات أحد التوأمين أو ماتا معا في الملاعنة

	مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان يلحق الولد به
	فصل القذف على ثلاثة أضرب
	فصل أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد

	مسألة نفى الحمل في التعانه
	فصل استلحق الحمل في الملاعنة
	فصل ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه الملاعنة
	فصل هنئ على الولد في اللعان فأمن على الدعاء

	مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
	فصل ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح
	فصل طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر
	فصل غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا
	فصل وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة، فأتت بولد
	فصل أتت بولد، فادعى أنه من زوج قبله

	مسألة اللعان الذي يبرأ به من الحد
	فصل يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين
	فصل لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان
	فصل يشترط في صحة اللعان شروط ستة
	فصل كان الزوجان يعرفان العربية في اللعان

	مسألة كان بينهم في اللعان ولد
	فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه
	فصل قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيا بكلمتين
	فصل قال لزوجته يا زانية بنت الزانية
	فصل قذف محصنا مرات
	مسألة التعن هو ولم تلتعن هي

	مسألة أقرت الزوجة بالزنا دون الأربع مرات في اللعان
	فصل قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت


	كتاب العدد
	فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم
	فصل المعتدات ثلاثة أقسام
	فصل كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق
	فصل الموطوءة بشبهة
	فصل المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة
	مسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها
	الفصل الأول العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها
	فصل لا فرق بين أن يخلو الرجل بمطلقته مع المانع من الوطء أو مع عدمه
	الفصل الثاني عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء
	الفصل الثالث الحيضة التي تطلق فيها في العدة

	مسألة اغتسلت من الحيضة الثالثة في العدة أبيحت للأزواج
	مسألة اغتسلت الأمة من الحيضة الثانية في العدة
	مسألة عدة من كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن
	فصل متى تحتسب العدة

	مسألة عدة الأمة
	فصل السن الذي تصير به المرأة من الآيسات
	فصل أقل سن الحيض للمرأة المعتدة

	مسألة طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة
	فصل عتقت الأمة تحت العبد فاختارت نفسها

	مسألة طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
	فصل عاد الحيض إليها في السنة ولو في آخرها

	مسألة عدة الأمة إذا وجد حمل أو لم يوجد
	مسألة إن عرفت ما رفع الحيض
	مسألة حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
	فصل كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها
	فصل عدة المستحاضة

	مسألة طلقها وهي من اللائي لم يحضن
	فصل حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات
	فصل ارتابت المعتدة بأن ترى أمارات الحمل
	فصل طلق واحدة من نسائه لا بعينها

	مسألة مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده
	فصل العشر المعتبرة في العدة
	فصل مات زوج الرجعية

	مسألة طلقها أو مات عنها وهي حامل
	فصل كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه

	مسألة الحمل الذي تنقضي به العدة
	فصل أقل مدة الحمل

	مسألة أقصى مدة الحمل أربع سنين
	فصل أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ
	فصل أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها
	فصل مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته فأتت بولد

	مسألة طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها
	مسألة للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين
	فصل نكاح المعتدة من وطء فاسد

	مسألة القافة بالتحاق الولد بوالديه
	فصل تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة
	فصل خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه
	فصل طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتجعها في عدتها ووطئها ثم طلقها
	فصل تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها
	فصل أحكام عدة زوجة المفقود
	فصل هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها الغائب ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء
	فصل متى تعتبر غيبة الزوج
	فصل قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج
	فصل زوجة الغائب إذا اختار الزوج الأول تركها
	فصل اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره
	فصل ميراث زوجة الغائب
	فصل تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه
	فصل متى يقسم مال المفقود
	فصل تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو قذف
	فصل عدة الأمة التي فقدت زوجها
	فصل غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته
	فصل نكح رجل امرأة نكاحا متفقا على بطلانه
	فصل عدة المعتق بعضها

	مسألة أم الولد إذا مات سيدها
	فصل ما يكفي في الاستبراء من الحمل

	مسألة عدة الأيسة
	مسألة ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه العدة
	فصل علمت ما رفع الحيض في العدة

	مسألة عدة الحامل
	فصل زوج أم ولده ثم مات في العدة
	فصل عدة الأمة التي مات زوجها وسيدها ولم تعلم أيهما مات أولا

	مسألة أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فما عدتها
	فصل لم تكن من ذوات القروء فما هي عدتها
	فصل مات عن أمة كان يصيبها فما هي عدتها
	فصل أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها فما هي عدتها
	فصل اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها
	فصل كانت له أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها
	فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها

	مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
	فصل ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها
	فصل زوج الرجل أمته فطلقها الزوج
	فصل اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول
	فصل كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعاها لرجل
	فصل اشترى الرجل زوجته الأمة
	فصل وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرائها
	فصل اشترى جارية فظهر بها حمل

	مسألة تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة
	فصل تجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها
	فصل المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلها
	فصل السكنى للمتوفى عنها زوجها
	فصل تطوع الورثة بإسكان المتوفى عنها زوجها
	فصل للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا
	فصل مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر

	مسألة المطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة
	فصل لا يتعين الموضع الذي تسكنه المعتدة في الطلاق

	مسألة خرجت المرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب
	فصل معتدة أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات


	كتاب الرضاع
	مسألة الرضاع الذي لا يشك في تحريمه
	مسألة السعوط كالرضاع وكذلك الوجور
	فصل عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي هل يثبت به التحريم

	مسألة الرضاعة باللبن المختلط بغيره
	مسألة الرضاع بلبن الميتة
	مسألة حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا
	فصل وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا
	فصل ارتضع اثنان من لبن بهيمة
	فصل لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة

	مسألة طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده
	فصل طلق الرجل زوجته ولها منه لبن فتزوجت آخر

	مسألة تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها
	فصل كل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه
	فصل تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة
	فصل أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول
	فصل أفسد النكاح جماعة
	فصل تزوج أمة فأرضعت امرأته الصغيرة
	مسألة تزوج بكبيرة وصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين

	مسألة أرضعت امرأته الكبيرة زوجاته الثلاثة منفردات
	مسألة شهدت امرأة واحدة على الرضاع
	فصل شهادة المرضعة على فعل نفسها
	فصل الشهادة على الرضاع

	مسألة تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة
	فصل ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته
	فصل الارتضاع بلبن الفجور والمشركات


	كتاب النفقات
	مسألة على الزوج نفقة زوجته
	فصل مقدار نفقة الزوجة
	فصل لا يجب في النفقة الحب
	فصل تقدير نفقة الزوجة إن لم يتراضيا
	فصل يجب في نفقة المرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر
	فصل كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها هل يجب لها خادم

	مسألة منع الزوج زوجته مما يجب لها من النفقة وقدرت له على مال
	فصل وقت دفع النفقة للزوجة
	فصل وقت دفع الكسوة للزوجة

	مسألة منع امرأته النفقة لعسرته
	فصل لم تجد الزوجة النفقة إلا يوما بيوم
	فصل غيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه فهل لزوجته نفقة
	فصل وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين
	فصل كل المواضع التي يحق للزوجة فسخ النكاح لأجل النفقة ترجع لحكم الحاكم
	فصل رضيت الزوجة بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسخ
	فصل ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة
	فصل ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل
	فصل أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن
	فصل أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها
	فصل أعسر الزوج بالصداق
	فصل نفقة الأمة المزوجة
	فصل اختلف الزوجان في الإنفاق عليها أو في تقبيضها نفقتها
	فصل طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل لتكون لها النفقة

	مسألة إجبار الرجل على نفقة والديه وولده
	فصل الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا
	فصل ويشترط لوجوب الإنفاق على الأجداد والجدات ثلاثة شروط
	فصل نفقة ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب
	فصل ما يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين
	فصل كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه
	فصل يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح
	فصل كل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته

	مسألة قال الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته
	مسألة كان للصبي أم وجد فما يلزمهم من النفقة
	فصل اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا

	مسألة كانت جدة وأخا فما يلزمهم من النفقة
	فصل اجتمع أبوا أم فالنفقة على أم الأم
	فصل كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل
	فصل كان له قرابتان موسران وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير فعلى من تجب النفقة
	فصل ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة
	فصل اجتمع أب وابن فعلى من تجب النفقة
	فصل نفقة القريب

	مسألة على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا
	مسألة زوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها
	مسألة أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى فمن تلزمه نفقتها
	فصل طلق الأمة طلاقا رجعيا هل لها النفقة
	فصل طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا هل لها النفقة
	فصل والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحرية

	مسألة ليس على العبد نفقة ولده
	فصل حكم المكاتب في نفقة الزوجات والأولاد والأقارب

	مسألة على المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب
	مسألة على المكاتب نفقة ولده من أمته
	فصل ليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده

	باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
	مسألة المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين
	فصل غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه

	مسألة كانت المرأة كبيرة يمكن الاستمتاع بها فمكنت من نفسها
	فصل بذلت الرتقاء أو الحائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها

	مسألة طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي
	فصل سافرت زوجته بغير إذنه
	فصل صامت الزوجة رمضان لم تسقط نفقتها

	مسألة طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
	فصل الملاعنة فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت غير حامل
	فصل المعتدة من الوفاة إن كانت حائلا
	فصل نفقة الحامل
	فصل وقت دفع نفقة الحامل المطلقة إليها
	فصل النفقة على الزوج في النكاح الفاسد

	مسألة خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها
	مسألة الناشز لا نفقة لها
	فصل سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز والزوج حاضر

	باب من أحق بكفالة الطفل
	مسألة من أحق بكفالة الطفل والمعتوه
	فصل لم تكن الأم من أهل الحضانة
	فصل ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه
	مسألة إذا بلغ الغلام سبع سنين
	فصل ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه في الحضانة
	فصل كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة

	فصل يخير الغلام في الحضانة بشرطين
	مسألة بلغت الجارية سبع سنين على من الحضانة
	فصل كانت الجارية عند الأم أو عند الأب
	فصل أي الأبوين أحق بحضانة الطفل إذا أراد أحدهما السفر
	مسألة لم تكن أم أو تزوجت الأم على من الحضانة
	فصل اجتمعت أم أم وأم أب فأيهم أحق بالحضانة
	مسألة عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وإن علوا
	مسألة عدمت الأمهات والآباء والأخوات على من تكون الحضانة
	فصل وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة
	فصل الرجال من ذوي الأرحام لا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم
	فصل بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء
	فصل تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها
	مسألة أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع حضانتها
	فصل ما يمنع الاستحقاق بالحضانة
	مسألة تزوجت المرأة فهل لزوجها منعها من رضاع ولدها
	فصل فإن أرادت إرضاع ولدها منه هل للزوج منعها
	فصل وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت
	فصل أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها
	مسألة على الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه
	الفصل الأول أن رضاع الولد على الأب وحده
	الفصل الثاني الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها
	فصل طلبت ذات الزوج الأجنبي إرضاع ولدها بأجرة مثلها، بإذن زوجها
	فصل أرضعت المرأة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة


	باب نفقة المماليك
	مسألة على من تجب نفقة المماليك
	فصل تولى أحدهم طعامه استحب له أن يجلسه معه فيأكل الخادم
	فصل الترفق في معاملة الخادم
	فصل لا يجبر المملوك على المخارجة
	فصل مرض المملوك أو زمن أو عمي أو انقطع كسبه على من تلزم نفقته
	مسألة للسيد أن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك
	فصل للسيد تمكين العبد من الاستمتاع من زوجته

	مسألة للعبد طلب بيعه إذا لم ينفق عليه سيده
	مسألة قال وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز
	مسألة قال وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها
	مسألة رهن المملوك على من نفقته
	مسألة أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه
	فصل لسيد تأديب عبده وأمته
	فصل من ملك بهيمة فله نفقتها




	كتاب الجراح
	فصل تحريم القتل بغير حق
	مسألة والقتل على ثلاثة أنواع
	مسألة القتل العمد
	مسألة القتل العمد فيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء
	فصل الحر المسلم يقاد به قاتله
	فصل ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
	فصل قتل الغيلة
	فصل قتل رجلا، وادعى أنه وجده مع امرأته

	مسألة قتل شبه العمد
	مسألة القتل الخطأ على ضربين
	فصل قصد فعلا محرما فقتل آدميا

	مسألة والضرب الثاني من القتل الخطأ
	مسألة قتل المسلم بكافر
	فصل قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل
	فصل جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما
	فصل قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح
	فصل قطع مسلم يد نصراني فتمجس
	فصل قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات
	فصل جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر ثم أسلم ومات
	فصل يقتل الذمي بالمسلم
	فصل لا يقتل ذمي بحربي
	فصل قاتل الزاني المحصن
	فصل يقتل المرتد بالمسلم والذمي
	فصل جرح مسلم ذميا ثم ارتد ومات المجروح

	مسألة قتل الحر بالعبد
	فصل لا يقتل السيد بعبده
	فصل لا يقطع طرف بطرف العبد
	فصل القصاص بين العبيد
	فصل قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل
	فصل قتل عبد عبدا عمدا
	فصل العبد إذا قتل عبدا

	مسألة قتل الكافر العبد عمدا
	فصل قتل عبد مسلم حرا كافرا
	فصل القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم
	فصل قتل القاتل غير ولي الدم

	مسألة لا قصاص على صبي ولا مجنون
	فصل اختلف الجاني وولي الجناية في القصاص
	فصل قتله وهو عاقل ثم جن
	فصل يجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره

	مسألة لا يقتل والد بولده في القصاص
	مسألة الأم في القصاص كالأب
	فصل ادعى نفران نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما
	فصل قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد
	فصل قتل رجل أخاه فورثه ابنه أو أحدا يرث ابنه منه شيئا من ميراثه
	فصل قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب أو عبدا له
	فصل ابنان قتل أحدهما أباه والآخر أمه
	فصل أربعة إخوة قتل الأول الثاني والثالث الرابع

	مسألة يقتل الولد بكل واحد من الوالدين
	مسألة يقتل الجماعة بالواحد
	فصل اشترك ثلاثة في قتل رجل فقطع أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه الثالث فمات
	فصل قطع رجل يده من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ثم مات

	مسألة قطع يدا جماعة
	مسألة قتل الأب وغيره عمدا
	فصل كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه

	مسألة اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ
	مسألة يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في القصاص
	فصل يقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما

	مسألة كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح
	مسألة قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد
	فصل هل يجب القصاص على شريك نفسه وشريك السبع
	فصل جرحه إنسان فتداوى بسم فمات

	مسألة دية العبد
	باب القود
	فصل ألقي رجل من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتله
	مسألة قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه
	فصل قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس
	فصل جرحه جرحا لا قصاص فيه
	فصل قطع يده اليمنى ولا يمنى للقاطع
	فصل قتله بغير السيف فهل يستوفي القصاص
	فصل قتله بما لا يحل لعينه
	فصل زاد مستوفي القصاص في النفس على حقه
	فصل استحق قطع إصبع فقطع اثنتين
	فصل لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان
	فصل كان القصاص لجماعة من الأولياء وتشاحوا في المتولي منهم للاستيفاء

	مسألة قطع يديه ورجليه فبرأت جراحه ثم قتله
	مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم
	فصل رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه فقتله
	فصل قطع يد عبد ثم أعتق ومات أو يد ذمي ثم أسلم ومات
	فصل قطع أنف عبد قيمته ألف دينار فاندمل ثم أعتقه السيد
	فصل قطع يد عبد فأعتق ثم عاد فقطع رجله واندمل القطعان
	فصل قلع عين عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده ثم قطع آخر رجله
	فصل قطع يده ثم أعتق فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال
	فصل قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه

	مسألة قتل رجل اثنين واحدا بعد واحد
	فصل قطع يميني رجلين
	فصل قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات
	فصل قطع إصبعا من يمين رجل ويمينا لآخر

	مسألة جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف
	فصل يشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء
	فصل لا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف
	فصل أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها
	فصل أوضحه في جميع رأسه ورأس الجاني أكبر
	فصل كانت الجناية في غير الرأس والوجه
	فصل شج في مقدم رأسه أو مؤخره عرضا شجة لا يتسع لها مثل ذلك الموضع من رأس الشاج

	مسألة جريان القصاص في الأطراف
	فصل في قطع اليد ثمان مسائل

	مسألة ليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص
	فصل ليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة
	فصل كانت الشجة فوق الموضحة

	مسألة تقطع الأذن بالأذن
	فصل تؤخذ الأذن المستحشفة بالصحيحة
	فصل قطع أذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت
	فصل ألصق أذنه بعد إبانتها أو سنه فهل تلزمه إبانتها

	مسألة الأنف بالأنف
	مسألة الذكر بالذكر
	مسألة الأنثيان بالأنثيين
	فصل القصاص في شفري المرأة
	فصل قطع ذكر خنثى مشكل أو أنثييه أو شفريه
	فصل يجب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر

	مسألة تقلع العين بالعين
	فصل قلع عينه بإصبعه
	فصل لطم عينه فذهب بصرها وابيضت وشخصت
	فصل شجه شجة دون الموضحة فأذهب ضوء عينه القصاص
	فصل قلع الأعور عين صحيح القصاص
	فصل قلع الأعور عين مثله القصاص
	فصل قلع الأعور عيني صحيح القصاص
	فصل قلع صحيح العينين عين أعور القصاص
	فصل قطع الأقطع يد من له يدان القصاص
	فصل يؤخذ الجفن بالجفن

	مسألة السن بالسن
	فصل لا يقتص إلا من سن من أثغر
	فصل قلع سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانية

	مسألة القصاص جار في بعض السن
	فصل قلع سنا زائدة
	فصل يؤخذ اللسان باللسان القصاص
	فصل تؤخذ الشفة بالشفة القصاص

	مسألة لا تؤخذ يد يمين بيسار القصاص
	فصل ما لا يجوز أخذه قصاصا
	فصل طلب المقتص من الجاني إخراج اليمنى فأخرج اليسرى
	فصل سراية القود ليس لها ضمان
	فصل سراية الجناية مضمونة
	فصل لا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح
	فصل اقتص قبل اندمال الجرح
	فصل اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسرى
	فصل قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات
	فصل قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما
	فصل لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها
	فصل اقتص من حامل

	مسألة كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء
	فصل قطع أذنا شلاء أو أنفا أشل فهل يؤخذ به الصحيح
	فصل لا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة القصاص
	فصل قطع اليد الكاملة ذو يد فيها إصبع زائد القصاص
	فصل قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له القصاص

	مسألة كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة القصاص
	فصل تؤخذ الشلاء بالشلاء القصاص
	فصل تؤخذ في القصاص اليد الناقصة بالناقصة
	فصل يجوز أخذ الناقصة بالكاملة القصاص
	فصل كانت يد القاطع والمجني عليه كاملتين وفي يد المجني عليه إصبع زائدة
	فصل قطع إصبعه فأصابه من جرحها أكلة في يده وسقطت من مفصل
	فصل قطع أنملة لها طرفان إحداهما زائدة والأخرى أصلية
	فصل قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة آخر الوسطى ثم قطع السفلى من ثالث
	فصل قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع

	مسألة قتل وله وليان بالغ وطفل أوغائب
	فصل كان الوارث واحدا صغيرا
	فصل يحبس القاتل عند تأخير الاستيفاء
	فصل قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين

	مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص
	فصل قتله الشريك الذي لم يعف عالما بعفو شريكه وسقوط القصاص به
	فصل كان القاتل هو العافي في القصاص
	فصل عفا عن القاتل مطلقا
	فصل توكيل من يستوفي القصاص
	فصل حكم القصاص إذا عفا المجني عليه ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات
	فصل كان الجرح لا قصاص فيه فعفا عن القصاص فيه فسرى إلى النفس
	فصل قطع يده فعفا عنه ثم عاد الجاني فقتله
	فصل قطع إصبعا فعفا المجني عليه عن القصاص ثم سرت الجناية إلى الكف ثم اندمل الجرح
	فصل العفو عن الجناية
	فصل اختلف الجاني والولي أو المجني عليه فقال الجاني عفوت مطلقا وقال المجني عليه بل عفوت إلى مال

	مسألة اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع
	فصل اختلفت الرواية في موجب العمد
	فصل جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية
	فصل القصاص لصغير هل لوليه العفو
	فصل يصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص
	فصل قتل من لا وارث له
	فصل اشترك الجماعة في القتل فعفا عنهم إلى الدية

	مسألة قال قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية
	مسألة أمسك رجلا وقتله آخر
	فصل اتبع رجلا ليقتله فأدركه أخر

	مسألة أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا
	فصل أمر صبيا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا لا يعلم خطر القتل يقتل
	فصل أمر السلطان رجلا فقتل آخر



	كتاب الديات
	مسألة دية الحر المسلم
	فصل الدية متى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخذها
	فصل ما لا يقبل في الأبل

	مسألة كان القتل عمدا فالدية على مال القاتل
	فصل اختلفا في حملها الدية في القتل العمد

	مسألة كان القول في أسنان دية شبه العمد
	فصل يجب في آخر كل حول ثلثها الدية
	فصل تقسم الدية على ثلاث سنين
	فصل الدية الناقصة

	مسألة القتل الخطأ
	فصل الدية الخطأ على العاقلة
	فصل كل دية تحملها العاقلة مؤجلة إلى ثلاث سنين
	فصل لا يلزم القاتل شيء من الدية
	فصل الكفارة في مال القاتل
	فصل الدية تغلظ بثلاثة أشياء
	فصل لا تغلظ الدية بموضع غير الحرم

	مسألة في تحمل العاقلة الدية خمس مسائل
	المسألة الأولى العاقلة لا تحمل العبد
	المسألة الثانية لا تحمل العاقلة دية ما يجب في القصاص
	فصل اقتص بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس
	فصل عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة

	المسألة الثالثة لا تحمل العاقلة الصلح
	المسألة الرابعة لا تحمل العاقلة الاعتراف
	المسألة الخامسة لا تحمل العاقلة ما دون الثلث
	فصل تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث
	فصل تحمل العاقلة دية المرأة
	فصل كان الجاني ذميا فعقلته على من
	فصل تنصر يهودي أو تهود نصراني عقلته على من
	فصل رمى ذمي صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم آدميا فقتله
	فصل تزوج عبد معتقة فأولدها أولادا
	فصل جنى الرجل على نفسه خطأ أو علي أطرافه
	فصل خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد

	مسألة جناية العبد
	فصل كانت الجناية موجبة للقصاص
	فصل أمر غلامه بجناية
	فصل: جنى جنايات بعضها بعد بعض
	فصل أعتق السيد عبده الجاني
	فصل باع العبد أو وهبه

	مسألة من هم العاقلة
	فصل يعقل الولد ابن ابن عم
	فصل سائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب
	فصل لا يدخل في العقل من ليس بعصبة ولا يعقل المولى من أسفل
	فصل لا يعقل مولى الموالاة
	فصل لا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة
	فصل يشترك في العقل الحاضر والغائب
	فصل القسمة بين العاقلة
	فصل لا يحمل العقل إلا من يعرف نسبه من القاتل
	فصل عدم الإجحاف على العاقلة في المال
	فصل مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول

	مسألة المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة
	فصل يعقل المريض إذا لم يبلغ حد الزمانة

	مسألة لم يكن له عاقلة القاتل
	مسألة دية الحر الكتابي
	فصل جراحات أهل الكتاب

	مسألة قتل مسلم رجلا من أهل الذمة عمدا
	مسألة دية المجوسي
	فصل دية عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له
	فصل دية من لم تبلغه الدعوة من الكفار

	مسألة دية الحرة المسلمة
	مسألة جراح الرجل والمرأة في الدية
	فصل دية نساء سائر أهل الأديان

	مسألة دية العبد والأمة
	مسألة دية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا
	الفصل الأول في جنين الحرة المسلمة
	الفصل الثاني تجب الغرة إذا سقط الجنين من الضربة
	الفصل الثالث غرة العبد والأمة
	الفصل الرابع قيمة الغرة
	الفصل الخامس الغرة موروثة عن الجنين
	فصل ضرب بطن امرأة فألقت أجنة
	فصل تحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه

	مسألة كان الجنين مملوكا
	فصل دية ولد المدبرة والمكاتبة والمعتقة بصفة
	فصل وطئ أمة بشبهة أو غر بأمة
	فصل سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
	فصل كانت الأمة بين شريكين
	فصل ضرب بطن أمته ثم أعتقها
	فصل ضرب ابن المعتقة الذي أبوه عبد بطن امرأة

	مسألة ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات
	فصل ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب

	مسألة عتق رقبة مؤمنة إذا كان الجنين حيا أو ميتا
	مسألة شربت الحامل دواء فألقت به جنينا
	مسألة رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا
	فصل سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله
	فصل سقط رجل في بئر فتعلق بآخر فوقعا معا
	فصل الضمان بالسبب
	فصل حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه
	فصل حفر إنسان بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه
	فصل حفر بئرا في ملك إنسان أو وضع فيه ما يتعلق به
	فصل استأجر أجيرا فحفر في ملك غيره بغير إذنه وعلم الأجير ذلك
	فصل حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به
	فصل بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فتلف به شيء
	فصل تقدم إلى صاحب الحائط المائل بنقضه فباعه مائلا
	فصل أخرج إلى الطريق النافذ جناحا أو ساباطا فسقط أو شيء منه على شيء فأتلفه
	فصل بالت دابته في طريق فزلق به حيوان فمات به
	فصل وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه
	فصل سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق
	فصل طلب إنسانا بسيف مشهور فهرب منه فتلف في هربه
	فصل شهر سيفا في وجه إنسان أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله
	فصل قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم من غير تعمد
	فصل شهد رجلان على رجل بقتل أو جرح
	فصل بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها، فأسقطت جنينا ميتا
	فصل أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية
	فصل ضرب إنسانا حتى أحدث
	فصل ادعى القاتل أن المقتول كان عبدا
	فصل زاد في القصاص من الجراح

	باب ديات الجراح
	مسألة أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد
	مسألة في العينين الدية
	فصل جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره
	فصل جنى عليه فنقص ضوء عينيه
	فصل دية عين الأعور
	فصل قلع الأعور عين صحيح
	فصل قلع الأعور عيني صحيح العينين
	فصل قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل

	مسألة دية أشفار العينين
	مسألة قال دية الأذنين
	فصل جنى على أذنه فاستحشفت

	مسألة دية السمع إذا ذهب من الأذنين
	فصل اختلفا في ذهاب سمعه

	مسألة دية قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر
	فصل دية الشعر الذي لا يرجى عوده

	مسألة دية المشام
	فصل في الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم
	فصل دية قطع المارن مع القصبة
	فصل دية ضرب أنفه فأشله
	فصل دية قطع أنفه فذهب شمه

	مسألة دية الشفتين
	مسألة دية اللسان المتكلم
	فصل دية الكلام إذا جنى عليه فخرس
	فصل جنى عليه فذهب بعض كلامه
	فصل قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه
	فصل قطع بعض لسانه عمدا
	فصل قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته
	فصل جنى عليه فذهب كلامه أو ذوقه ثم عاد
	فصل كان للسانه طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه

	مسألة دية الأسنان
	فصل دية السن فيما ظهر منها من اللثة
	فصل قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض وكانت منافعها باقية
	فصل جنى على سنه جان فاضطربت وطالت
	فصل قلع قالع سنه فردها صاحبها فنبتت في موضعها
	فصل جنى على سنه فسودها
	فصل جنى على سنه فذهبت حدتها
	فصل دية اللحيين

	مسألة دية اليدين
	فصل كان له كفان في ذراع أو يدان على عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى

	مسألة دية ثدي الرجل والمرأة
	مسألة دية الأليتين
	فصل دية الصلب إذا كسر فلم ينجبر

	مسألة دية الذكر
	مسألة دية الأنثيين
	مسألة دية الرجلين
	فصل دية قدم الأعرج ويد الأعسم

	مسألة دية أصابع اليدين والرجلين
	فصل دية الإصبع الزائدة

	مسألة دية البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط
	مسألة دية ذهاب العقل
	فصل أذهب عقله بجناية لا توجب أرشا
	فصل جنى عليه فأذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه

	مسألة دية صعر الوجه
	فصل جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره

	مسألة دية اليد الشلاء
	فصل نبتت أسنان صبي سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء
	فصل دية لسان الأخرس
	فصل دية اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الزوائد
	فصل دية قطع الذكر بعد حشفته وقطع الكف بعد أصابعه

	مسألة دية إسكتي المرأة
	فصل دية ركب المرأة

	مسألة دية موضحة الحر
	فصل أوضحه في رأسه وجر السكين إلى قفاه
	فصل أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجز

	مسألة الدية في الهاشمة
	مسألة الدية في المنقلة
	مسألة الدية في المأمومة
	فصل أوضحه رجل ثم هشمه الثاني ثم جعلها الثالث منقلة ثم جعلها الرابع مأمومة

	مسألة الدية في الجائفة
	فصل أجافه جائفتين بينهما حاجز
	فصل جرح فخذه ومد السكين حتى بلغ الورك فأجاف فيه
	فصل أدخل حديدة أو خشبة أو يده في دبر إنسان فخرق حاجزا في الباطن.

	مسألة جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر
	فصل أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها

	مسألة وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها
	فصل أكره امرأة على الزنى فأفضاها
	فصل وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
	فصل استطلق بول المكرهة على الزنى والموطوءة بشبهة مع إفضائهما.

	مسألة دية الضلع والترقوة
	مسألة دية الزند
	فصل دية العظام

	مسألة دية الشجاج التي لا توقيت فيها
	مسألة الجراح التي لم توقت
	مسألة ما هي الحكومة في الجناية
	مسألة ما زاد في الحكومة أو نقص
	فصل كيفية التقويم في الجروح
	فصل لطمه على وجهه فلم يؤثر في وجهه

	مسألة كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر
	مسألة كان المقتول خنثى مشكلا
	مسألة كان المجني عليه نصفه حر ونصفه عبد
	فصل دية الأعضاء


	باب القسامة
	مسألة وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم
	الفصل الأول وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة
	فصل لا تسمع الدعوى على غير المعين
	فصل ادعى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة
	الفصل الثاني ادعى القتل ولم تكن عداوة ولا لوث

	مسألة كان بينهم عداوة ولوث أهل القتيل
	الفصل الأول: في اللوث المشترط في القسامة
	فصل شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين
	فصل شرط اللوث
	الفصل الثاني بما تثبت القسامة
	فصل قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله
	فصل أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول
	فصل جاء رجل فقال ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته
	الفصل الثالث الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه وبين القتيل لوث
	الفصل الرابع الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا

	مسألة لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ
	مسألة لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه
	فصل امتنع المدعى عليهم من اليمين

	مسألة شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان
	مسألة النساء والصبيان لا يقسمون
	فصل الخنثى المشكل يحتمل أن يقسم

	مسألة خلف المقتول ثلاثة بنين
	فصل مات المستحق القسامة
	فصل حلف بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق
	فصل ردت الأيمان على المدعى عليهم، وكان عمدا
	مسألة كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا
	فصل قتل عبد المكاتب
	فصل المحجور عليه لسفه أو فلس في دعوى القتل
	فصل جرح مسلم فارتد ومات على الردة
	فصل لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح

	مسألة ليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد
	فصل قال المدعي قتله هذا ورجل آخر لا أعرفه
	فصل لا تسمع الدعوى إلا محررة
	فصل للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله
	فصل استظهار ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا

	مسألة قتل نفسا محرمة أو شارك فيها
	فصل تجب الكفارة بقتل العبد
	فصل كفارة قتل الكافر
	فصل قتل الصبي أو المجنون
	فصل قتل في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا
	فصل كل قتل مباح لا كفارة فيه
	فصل قتل نفسه خطأ
	فصل شارك في قتل يوجب الكفارة
	فصل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
	فصل لا كفارة في قتل العمد
	فصل تجب الكفارة في شبه العمد
	فصل كفارة القتل

	مسألة قبول قول العدول في القصاص
	مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود
	فصل ادعى جناية عمد وقال عفوت عن القصاص فيها
	فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
	فصل شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله
	فصل قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا
	فصل جرح رجل فشهد له رجلان من ورثته غير الوالدين والمولودين
	فصل شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا رجلا



	كتاب قتال أهل البغي
	مسألة إذا اتفق المسلمون على إمام
	فصل لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه
	فصل إذا اقتتلت طائقتان من أهل البغي
	فصل إذا أظهر قوم رأي الخوارج

	مسألة قال فإن ال ما دفعوا به إلى نفوسهم
	فصل ليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب

	مسألة قال وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر
	فصل غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم

	مسألة قال ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه
	فصل البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين
	فصل لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي

	مسألة قال وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة
	مسألة قال: لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
	فصل إن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد
	فصل إذا استعان أهل البغي بالكفار
	فصل إذا ارتد قوم فأتلفوا مالا للمسلمين


	الفهرس



